
*****

الموسوعة السابعة

*****

ى" العالم العربىصحيفة (ليبراسيون) الفرنسية: عمرو دياب هو "بلى بو

بسم ا الرحمن الرحيم

--



بلى بوىصرحت صحيفة (ليبراسيون) الفرنسية اليومية أن عمرو دياب هو   
, المعترف به على المستوى الدولى. و تقصد الصحيفةموسيقى الجيل  

 بكلمة "بلى بوى", أى "الولد الشقى, رمز الرجولة, و فتى أحلم النساء",
 كما استطردت الصحيفة بأن هذه صفة معروفة أيضْا عن عمرو دياب فى كل

أنحاء العالم

المصدر

صحيفة ليبراسيو الفرنسية

http://www.liberation.fr/culture/010...r-kamel-hamadi

*****

عمرو دياب و والت ديزنى

بسم ا الرحمن الرحيم

--

Tarsem Singh - المخرج العالمى تارسيم سينغ

http://www.liberation.fr/culture/0101221788-la-musique-orientale-etait-a-saint-michel-en-pleine-fievre-compilatrice-les-souvenirs-d-un-chanteur-compositeur-pionnier-kamel-hamadi


Princess Jasmine

هل تعرف الميرة ياسمين, بطلة علء الدين ؟

 لقد اختارها المخرجى الهندى العالمى تارسيم سينغ لمشاركة النجم
, و هو نفس العام الذى شاركت2004العالمى عمرو دياب إعلن بيبسى لعام   

 فيه "جوزفين بارساد", لتكون الميرة ياسمين الجديدة, نجمة والت ديزنى. و
ربما اختارها تارسيم لتشارك عمرو دياب, لنه علء الدين العصر الحديث



Josephine Parsad - النجمة النكليزية جوزفين بارساد, نجمة والت ديزنى, و 
بطلة إعلن بيبسى أمام عمرو دياب



مصدر الخبر

http://www.uk.castingcallpro.com/view.php?uid=51351

--

American Dad

http://www.uk.castingcallpro.com/view.php?uid=51351


Bryan Cranston

 هل تعرف أن "ناهناتشكا خان" هى مؤلفة و منتجة حلقات المسلسل
التلفزيونى المريكى العالمى , "أميركان داد", و هى أيضْا

 مؤلفة و كاتبة حلقات من المسلسل المريكى "مالكولم ان ذا ميدل" و التى
 اشترطت تشغيل أغنية "نور العين" فى إحدى الحلقات, عندما يدخل النجم

 المريكى "بريان كرانستون" المتجر لشراء تذاكر اليانصيب

http://cbs.com.nu/cbs/Malcolm.wmv :لمشاهدة المقطع

--

مصادر الخبر

http://www.film.com/celebrities/nahn...-khan/14616053
http://www.imdb.com/name/nm0451274/

*****

محسن جابر ل زال يحصد نجاح عمرو دياب عالميْا

بسم ا الرحمن الرحيم

--

http://www.imdb.com/name/nm0451274/
http://www.film.com/celebrities/nahnatchka-khan/14616053
http://cbs.com.nu/cbs/Malcolm.wmv


Giulia Nahmany

 هل تعرف ما هى الغنية الضاربة رقم واحد حاليْا فى رومانيا ؟ هل تعرف ما
 هو أفضل فيديو كليب حاليْا فى رومانيا ؟ هل تعرف ما هى الغنية التى من
 المتوقع لها أن تفوز بجائزة الم تى فى رومانيا هذا العام ؟, إنها أغنية "تملى
 معاك", و لكن ليست لـ"عمرو دياب" للسف, و لكن لصالح النجمة الرومانية

 "جوليا نهمانى", و التى صرحت مجلة "بوب كورن" الرومانية ذائعة الصيت أن
 جوليا قد أخذت تفويضْا باستخدام حقوق الغنية من شركة عالم الفن, و من

ثم كتابة حقوق الغنية على كوفر اللبوم

--

Do you :الغنية هى

Ciprian Florea: إخراج



المخرج: سيبريان فلوريا

--

 شاهد الن أحدث و أهم فيديو كليب فى رومانيا بنكهة عميد الموسيقى فى
العالم العربى, مؤسس موسيقى البحر المتوسط, عمرو دياب

http://www.youtube.com/watch?v=FHuPyF8NQeE

--

http://www.youtube.com/watch?v=FHuPyF8NQeE


تفاصيل الخبر و الكليب فى مجلة بوب كورن الرومانية

الخبر هنا

http://popcorn.ro/index.php?c=4&a=8082&p=new

--

 نستطيع فى النهاية أن نستنتج أن الستاذ محسن جابر لزال الكثر حظْا فى
 الوسط الفنى لنه الكثر استفادة من عمرو دياب, فعمرو لم يرحل من

 الشركة, لن طيفه ل زال محدثْا أثره محليْا و دوليْا بشكل مفرط, مما يجعلنا
 أيضْا نستخلص أن أى شركة إنتاج كان فيها عمرو دياب لزال فيها عمرو دياب

بأثره و أعماله و نجاحاته و مبيعاته القياسية

******

العلم المريكى يطلق على عمرو دياب لقب نبض القلوب

بسم ا الرحمن الرحيم

--

 يبدو و كأننا قد اعتدنا ان يتم تكريم الرموز من الخارج,حتى و لو بطريقة
 عفوية, و يبدو أيضْا أننا قد اعتدنا على ألقاب يصنعها الغرب خصيصْا لنجم

الريادة المصرية العربية الحديثة .. عمرو دياب

اللقب الجديد هو "عمرو دياب نبض القلوب ", فمن أطلق عليه هذا اللقب ؟

http://popcorn.ro/index.php?c=4&a=8082&p=new


عزيزى القارىء, أرجو أن يسمح وقتك بالقراءة

الناقدة الفنية المريكية, سارة باردين - 1

و هى تعمل فى الذاعة الوطنية العامة بالوليات المتحدة المريكية

و قد كتبت هذا اللقب على موقع رابسودى العالمى

http://www.rhapsody.com/amr-diab

-----------------------------------------------------------------

الناقد المريكى, كريس نكسون - 2

http://www.rhapsody.com/amr-diab


 و هو يعمل أيضْا كمراسل صحفى بمدينة سياتل, كما أنه مؤلفْا للعديد من
السير الذاتية للنجوم العالميين

و قال عن عمرو دياب أنه صوت موسيقى الجيل, و نبض القلوب

http://music.barnesandnoble.com/The-...e/605633114324

-----------------------------------------------------------------

عازف الجيتار و الصحفى و الرحالة المريكى, باننج أير

 ففى رحلته إلى جمهورية مالى, قد ساهم فى تحقيقْا عن أهم نجوم قارة
 إفريقيا, و أثناء تناوله سيرة "عمرو دياب", قال الرجل: إن عمرو دياب هو نبض

قلوب المصريين و الموسيقى المصرية

http://www.afropop.org/explore/album...in%20Marrakech

-----------------------------------------------------------------

الكاتبة المريكية فيرجينيا ماكسويل

http://www.afropop.org/explore/album_review/ID/1731/Tea%20in%20Marrakech
http://music.barnesandnoble.com/The-Rough-Guide-to-Mediterranean-Cafe-Music/e/605633114324


 و ذلك فى كتاب مصر, حيث أشادت بمستوى ألبوم ليلى نهارى أحد أعلى
 اللبومات الموسيقية مبيعْا فى تاريخ الموسيقى العربية بأكملها, وقالت أن

عمرو دياب هو بحق نبض قلوب المصريين

-----------------------------------------------------------------

و بعد ذلك توالى التوصيف فى العلم العالمى

--

مجلة "سونج لينز" البريطانية

http://www.songlines.co.uk/documents...ides/Cairo.pdf

.فرومرز لدليل السفر, و هو واحد من أدلة السفر الكثر مبيعا في أميركا

http://www.whatsonwhen.com/sisp/inde...ion=Highlights

صحيفة لوس أنجلوس تايمز

http://articles.latimes.com/2008/apr...d/fg-syriafm22

صحيفة سياتل تايمز

http://seattletimes.nwsource.com/htm...lebanon22.html

و ما إلى غير ذلك ..

 ملحوظة: عمرو دياب هو أول مطرب عربى و أكثر مطرب عربى يتم توصيفه
بهذا اللقب عالميْا, لنه الصل و الباقى مجرد تقليد

******

http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2002012222_lebanon22.html
http://articles.latimes.com/2008/apr/22/world/fg-syriafm22
http://www.whatsonwhen.com/sisp/index.htm?fx=destination&loc_id=147484&sub_section=Highlights
http://www.songlines.co.uk/documents/city-guides/Cairo.pdf


 صحيفة إيطالية و مجلة فرنسية: عمرو دياب هو أهم فنان عربى على
الطلق

بسم ا الرحمن الرحيم

--



--

  اور" المالية اليطالية الولى عن "وول سترييت24نقلت صحيفة "ايل سول 



 جورنال" الصحيفة القتصادية الولى فى العالم, أن عمرو دياب هو أشهر
 مطرب فى الوطن العربى, و لم تذكر الوكالة اليطالية أى فنان عربى آخر

 يتسم بأى درجة من الهمية سوى "عمرو دياب", و جاء ذلك بعد لقاء المير
 الوليد بن طلل صاحب شركة روتانا, بروبرت مردوخ صاحب شبكة فوكس نيوز

 و سكاى التلفزيونية, حيث تستعرض كل الصحيفتين اليطالية و المريكية,
 درجة أهمية شركة روتانا, التى تستمدها بوجود المطرب "عمرو دياب" النجم
 الول, على لئحتها, على جانب آخر كتبت مجلة فرنسية, تعنى بالموسيقى
 المحلية و العالمية, أنه منذ لحظة دخول "عمرو دياب" إلى شركة روتانا عام

, أصبحت الشركة هى زعيمة الموسيقى بل منازع2003

المصدر لقطع الشك باليقين

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleO...lesView=Libero

 اور24معلومات عن صحيفة ايل سول 

http://en.wikipedia.org/wiki/Il_Sole_24_Ore

معلومات عن وول سترييت جورنال

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal

معلومات عن روبرت مردوخ

http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch

 من الجدير بالذكر أن الخبر يتصدر جميع المواقع و كبرى الصحف القتصادية
العالمية

مصدر المجلة الفرنسية

http://www.french-music.org/Publish/...RPMOlowdef.pdf

http://www.french-music.org/Publish/document/295/CAHIERPMOlowdef.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal
http://en.wikipedia.org/wiki/Il_Sole_24_Ore
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2010/01/murdoch-alwaleed.shtml?uuid=1569837e-02ba-11df-83c5-dc3258a5fde1&DocRulesView=Libero






-

ما قالته الصحيفة باليطالي

ما قالته المجلة الفرنسي

*****

 البى بى سى تخصص صفحة لعمرو دياب و "الكنج" يخترق حاجز الموسيقى
العالمية

بسم ا الرحمن الرحيم

--

 خصصت شبكة الذاعة البريطانية الـبى بى سى صفحة خاصة عن النجم
 الول عربيْا, عمرو دياب, و جاء ذلك بالتعاون مع مشروع "ميوزك برينز" الذى

 يوفر قواعد بيانات عن أغلب القراص المدمجة المنشورة, كما جاء اختيار
 النجم و الرمز العربى الموسيقى من قبل المذيع النجليزى "بوبى فريكشن"

 و الذى يقدم برنامجْا على إذاعة البى بى سى يدمج به الموسيقى
النجليزية و السيوية معْا

http://www.bbc.co.uk/music/artists/b...7-b6f82ebc37ac :صفحة 
الكنج

--

http://www.bbc.co.uk/music/artists/ba26c1ff-e5e2-42c2-b1d7-b6f82ebc37ac


 أما فى أمريكا الجنوبية, و خاصْة فى البرازيل, احتفل المخرج المريكى
 "نيكولس بامبو" باحتلل أغانى عمرو دياب مكانْا بارزْا على الساحة
 البرازيلية, واصفْا إياه بالمعترف به على نطاق واسع باعتباره منشئ

 موسيقى البحر البيض المتوسط, كما تم تخصيص صفحة إلكترونية مشرفة
لكل عربى على موقع الستايل البرازيلى

http://www.zouknation.net/cms/artist/amr-diab/

--

 أما على مستوى الموسيقى العالمية ككل, فقد خصص المنتج السبانى
 "أنجل روميرو" صفحة عن عمرو دياب فى موقعه الموجه للموسيقى

  أساتذه على المستوى العالمى فى مجال الموسيقى وباعترافالعالمية, و 
 شركات انتاج مختلفة أيضْا بأنه "نظرا لسلوب عمرو دياب الغير مسبوق
 والثقة بالنفس التي سرعان ما أفردت له الخروج عن الطار الذى يحجم
 معاصريه ، سمى عمرو دياب بالمتمرد. ولكن هذا التفرد لم يقتصر على

 ملبسه فقط, ولكن ترجم هذا التفرد بوضع نوع جديد تماما من الموسيقى
 يسمى موسيقى البحر البيض المتوسط في اشارة الى مزيج من اليقاعات

العربية والغربية"ء

http://worldmusiccentral.org/artists...ge.php?id=4658

*****

بسم ا الرحمن الرحيم

--

  فبراير23عاجل: عمرو دياب يتصدر كبرى وسائل العلم العالمية يوم الثلثاء 
2010

http://worldmusiccentral.org/artists/artist_page.php?id=4658
http://worldmusiccentral.org/staticpages/index.php?page=about-us#Angel_Romero
http://www.zouknation.net/cms/artist/amr-diab/


23 يوم الثلثاء الموافق على سطح كوكب الرضذكرت كبرى وسائل العلم   
, أن عمرو دياب هو النجم الهم فى المنطقة, و من وسائل2010فبراير   

 العلم هذه, ياهو نيوز و ياهو فاينانس و شبكة إي بى سى نيوز المريكية و
 شبكة سى بى اس المريكية و مجلة بيزنس وييك, و صحيفة ل ريبابليكا

 اليطالية, جاء ذلك عقب إعلن روبيرت مردوخ, رئيس مجلس إدارة المجموعة
  فى المائة من شركة9العلمية الهم فى العالم "نيوز كوربوريشن", شراء 

روتانا

Adam Achreck

 "و الذى قام بالتحقيق هو الصحفى فى وكالة أسوشيتد بريس "آدم شريك

 و من الجدير بالذكر أنه سبق و أعلنت صحيفة وول سترييت جورنال إسم



عمرو دياب باعتباره النجم الكثر شعبية فى المنطقة أيضْا

بالدلة, إسم عمرو دياب على أهم صحف و قنوات و إذاعات و مجلت العالم

المصدر

عمرو دياب على ياهو نيوز

http://news.yahoo.com/s/ap/20100223/...na_news_corp_2

عمرو دياب فى وول سترييت جورنال

http://online.wsj.com/article/SB1000..._section_Deals

عمرو دياب فى إى بى سى نيوز

http://abcnews.go.com/Business/wireStory?id=9918533

 عمرو دياب فى سى بى اس

http://www.cbsnews.com/stories/2010/...n6234368.shtml

 عمرو دياب على المدونة الولى على سطح كوكب الرض: هافينغتون
بوست

http://www.huffingtonpost.com/huff-w...ana-news-corp/

عمرو دياب فى بيزنس وييك

http://investing.businessweek.com/re...PL&ticker=C:US

عمرو دياب فى تشاينا بوست

http://www.chinapost.com.tw/business.../News-Corp.htm

عمرو دياب فى نيوز تريبيون

http://www.thenewstribune.com/2010/0...-mideasts.html

 عمرو دياب فى هوليود واير تاب

http://www.hollywoodwiretap.com/?mod...story&id=44327

عمرو دياب على الياهو مجددْا

http://finance.yahoo.com/news/News-C....html?x=0&.v=7

http://finance.yahoo.com/news/News-Corp-buys-9-percent-of-apf-4202422519.html?x=0&.v=7
http://www.hollywoodwiretap.com/?module=news&action=story&id=44327
http://www.thenewstribune.com/2010/02/23/1082452/news-corp-buys-9-percent-of-mideasts.html
http://www.chinapost.com.tw/business/middle-east/2010/02/25/245919/News-Corp.htm
http://investing.businessweek.com/research/stocks/news/article.asp?docKey=600-201002230715APDIGITLFINANCE__ML_Mideast_Rotana_New-1&params=timestamp%7C%7C02/23/2010%207:15%20AM%20ET%7C%7Cheadline%7C%7CNews%20Corp.%20buys%209%20percent%20of%20Mideast's%20Rotana%7C%7CdocSource%7C%7CAP%20Digital%7C%7Cprovider%7C%7CACQUIREMEDIA%7C%7Crealtedsyms%7C%7C%7CUS%3BNWSA%7CUS%3BC%7CUS%3BAAPL&ticker=C:US
http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20100223/ml-mideast-rotana-news-corp/
http://www.cbsnews.com/stories/2010/02/23/ap/business/main6234368.shtml
http://abcnews.go.com/Business/wireStory?id=9918533
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704188104575083133908339898.html?mod=WSJ_Markets_section_Deals
http://news.yahoo.com/s/ap/20100223/ap_on_bi_ge/ml_mideast_rotana_news_corp_2


عمرو دياب فى ثانى أكبر صحيفة فى إيطاليا: ل ريبابليكا

http://dweb.repubblica.it/dweb/2005/...1wal45761.html

عمرو دياب فى سياتل تايمز

http://seattletimes.nwsource.com/htm...yndication=rss

عمرو دياب فى أهم صحيفة فى أستراليا: ذا أسرتراليان

http://www.theaustralian.com.au/busi...-1225808082789

عمرو دياب فى لوس أنجلوس تايمز

http://www.latimes.com/business/nati...,5588215.story

عمرو دياب فى واشنطون اكزامينر

http://www.washingtonexaminer.com/ec...-85031372.html

عمرو دياب على ايرث لينك

http://finance.earthlink.net/track?i...2-ea96b1e37321

*****

جامعة أوبرلين تدرس ثورة عمرو دياب الموسيقية

بسم ا الرحمن الرحيم

--

http://finance.earthlink.net/track?id=1018002&add=1&url=/article/bus?guid=20100223/80069de8-8950-4c05-bb32-ea96b1e37321
http://www.washingtonexaminer.com/economy/news-corp-to-pay-70m-for-91-percent-of-saudi-prince-alwaleeds-rotana-media-company-85031372.html
http://www.latimes.com/business/nationworld/wire/sns-ap-ml-mideast-rotana-news-corp,0,5588215.story
http://www.theaustralian.com.au/business/media/rupert-mudochs-new-corp-eyes-stake-in-rotana-media/story-e6frg996-1225808082789
http://seattletimes.nwsource.com/html/businesstechnology/2011159267_apmlmideastrotananewscorp.html?syndication=rss
http://dweb.repubblica.it/dweb/2005/07/02/attualita/attualita/061wal45761.html


فى البداية ما هى ثورة عمرو دياب الموسيقية الن ؟

Originator of mediterranean music genre

 إنها (اختراع) عمرو دياب لنوع موسيقى جديد يتحدث عنه العالم الن يسمى
 النوع المتوسطى, فعمرو دياب الن تساوى بمخترع موسيقى الروك و مخترع

موسيقى البوب فى العالم

 الن و على راديو جامعة أوبرلين المريكية و هو أهم راديو جامعى فى ولية
 أوهايو يقدم التطور فى مجال الساليب الموسيقية فى العالم, تقدم الذاعة

المريكية عمرو دياب وحيدْا عربيْا بين أسماء دولية أخرى لمعة

 بروشور إعلنات راديو ووبى سى المريكى. لحظ اسم نجمنا المصرى
العربى الدولى فى المربع الحمر

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original 



image is sized 773x514 and weights 251KB.

المصدر

http://omnifoo.info/images/WOBC%20Show%20Ads.pdf

موقع الذاعة

http://www.wobc.org/

 صورة الشخص الذى أتى بإعلن برنامج الـ أووبى سى هو جوليان تايلر, و هو
 الن حاصل على درجة الماجيستير فى

الشؤون الدولية من جامعة ماركويت

http://www.wobc.org/
http://omnifoo.info/images/WOBC%20Show%20Ads.pdf


*****

عمرو دياب فى رواية للخيال العلمى

بسم ا الرحمن الرحيم

--

قامت جامعة أركنساس المريكية بالتعاون مع

الكاتبة المريكية بولين كالداس



و الشاعر الليبى المريكى خالد مطاوع

 بنشر رواية للخيال العلمى, خاصة بالطفال, تدور أحداثها حول الجواء الغريبة
التى قد يتعرض لها المهاجرين العرب فى مناطق مختلفة داخل أمريكا

الرواية بعنوان: مختارات من ديوان الخيال العلمي العربي المريكي المعاصر

1قامت جامعة أركنساس بنشر طبعتين مختلفتي الغلف فقط و ذلك فى   
2009نوفمبر 

 جنيهْا مصريْا137الكتاب ثمنه 

غلف إحدى الطبعات





عمرو دياب داخل أحداث الرواية

*****

 كتاب فى العلوم السياسية: عمرو دياب هو نجم نصف الكرة الرضية بل
منازع

بسم ا الرحمن الرحيم

--

الهويات بين الشرق و الغرب: العولمةصدر مؤخرْا كتاب أمريكى بعنوان:   
والقلمة ، والتهجين بقلم تشان كووك و جان وولز و ديفيد هايوارد

 و هو كتاب عن الدراسات الجتماعية و الدولية المقارنة, و يتحدث باقتضاب
 عن الثقافات البديلة والتهجين الثقافي، و البداع الثقافي، و التواصل

والتسامح والتعددية الثقافية والكونية

--

هذا الكتاب قد صنف عالميْا كْل من المغنية اليابانية أوتادا هيكارو



و النجم العربى عمرو دياب

على أنهما نجوم نصف الكرة الرضية بل منازع

و أضاف الكتاب أن عمرو دياب حامْل قصص حبه إلى مئات المليين من الناس

ما ذكره الكتاب عن عمرو دياب



غلف الكتاب



 جنيهْا مصريْا737, و سعره بالعمله المحلية 2007 أكتوبر 30صدر الكتاب فى 

http://www.amazon.com/East-West-Identities-International-Comparative-Studies/dp/9004151699
http://www.amazon.com/East-West-Identities-International-Comparative-Studies/dp/9004151699


******

يتم تدريس عمرو دياب فى اليابان

بسم ا الرحمن الرحيم

--

إهتمام العلم اليابانى بعمرو دياب

 وصل عمرو دياب بموسيقاه و ابداعه إلى طوكيو, عاصمة اليابان حيث تتم
 دراسته رسميْا فى المعهد الفرنسي اليابانى بطوكيو تحت اشراف اساتذه
 متخصصين, كما تتم اذاعة هذه الدروس فى الذاعة اليابانية المتخصصة
 التابعة لهذا المعهد حيث يتم إبراز موسيقى عمرو دياب بشكل شبه دائم
 على الراديو الول فى اليابان و المتخصص بالموسيقى العالمية عامْة و

الفرانكفونية و المتوسطية خاصْة

يتم ابراز و بيان موسيقى عمرو دياب فى البرنامج الذاعى الشهير باليابان

FrancAcTubes

 و ذلك على يد أستاذ و مسؤول الموسيقى و اللغة الفرنسية بمعهد طوكيو,
 سيريل كوبيني, حيث يتميز برنامجه بدراسة و تحليل الموسيقى العالمية

التى قد تصل ذوقها إلى اليابان

 و هذه بعض الصور لمدرس الموسيقي الفرنسي بمعهد طوكيو محاوْل تقليد
حركة عين عمرو بطريقة فكاهية فى أحد برامجه

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original 
image is sized 800x532 and weights 269KB.



 حتى أنه ارتدى الزى الخليجي ليعيش أجواء الموسيقى العربية الراقية مع
 عمرو دياب - النجم العربى الوحيد الذى تم ابرازه فى البرنامج اليابانى, و ذلك

فى برنامج ثانى يسمى - بدون حدود

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original 
image is sized 800x697 and weights 642KB.



--

 المفاجأة لم تقف عند هذا الحد فحسب, بل امتدت لتشمل العديد و العديد من
 برامج الموسيقى المتخصصة فى اليابان و التى تقوم بتعليم الموسيقى

 العالمية, ففى برنامج ثالث يسمى "أورينت اكسبريس", أكد أحد المذيعين
اليابانيين و هو أيضْا يعمل كصحفى يسمى "أوناجامى", قائْل



SALAM UNAGAMI 

 وفي مصر، العاصمة الثقافية العربية للموسيقى، يتميز عمرو دياب بمواصلة
  و حتى يومنا هذا, ثم يستطرد1980الصدارة فى الغناء و الموسيقى منذ عام 

 :القول



 إن عمرو دياب هو الوحيد المحافظ على مستوى البتكار فى الموسيقى
 العربية, و هذه حقيقة ل يمكن إنكارها, فعمرو دياب هو السطورة التى

 ضربت أوروبا الشرقية و أمريكا الشمالية كما أنه أيضْا نجم كلسيكى من
طراز رفيع

--

عمرو دياب فى اليابان مع الدلئل و المصادر

http://www.uniqueradio.jp/2009/05/07/002347.html

http://www.uniqueradio.jp/2008/02/15/001425.html

www.uniqueradio.jp/africa/

http://www.uniqueradio.jp/2009/08/17/002595.html

http://www.uniqueradio.jp/blog/2008/10/

http://www.uniqueradio.jp/world/2008/02/15/

موقع معهد طوكيو

http://www.institut.jp/

*****

نيويورك تايمز: عمرو دياب هو المطرب الرئيسي فى العالم العربي

بسم ا الرحمن الرحيم

--

http://www.institut.jp/
http://www.uniqueradio.jp/world/2008/02/15/
http://www.uniqueradio.jp/blog/2008/10/
http://www.uniqueradio.jp/2009/08/17/002595.html
http://www.uniqueradio.jp/africa/
http://www.uniqueradio.jp/2008/02/15/001425.html
http://www.uniqueradio.jp/2009/05/07/002347.html


 ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" المريكية أن عمرو دياب هو النجم الرئيسي
 فى كل من شركة روتانا, و المؤسسة اللبنانية للرسال "ال بي سي",

 بالضافة إلى تليفزيون زين اللبناني, و جاء ذلك فى استعراضها فى وقت
سابق لهم ما يميز العلم العربي بشكل عام

 :فتقول الصحيفة المريكية

 ترتكز كل من روتانا و الـ ال بي سي و تلفزيون زين على قطاع الشباب الذي
  فى المائة من السكان. و تقوم هذه القنوات بتقديم مزيج من60يمثل 

 الموسيقى العربية و الغربية و الهيب هوب, بالضافة إلى ابراز المطرب
الرئيسي فى العالم العربى و هو عمرو دياب

المصدر

http://query.nytimes.com/gst/fullpag...51C0A9639C8B63

*****

عمرو دياب و النطلقة الولى نحو الصحافة العالمية

بسم ا الرحمن الرحيم

--

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9403E2D8113BF935A35751C0A9639C8B63


 كل يوم خبر جديد عن عمرو دياب فى صحيفة أو وسيلة إعلمية عالمية, و
لكن متى كانت البداية؟

 بخلف ما استعرضناه من قبل عن تناول صحيفة شيكاغو هيرالد التغطية
 الخاصة التى قام بها الكاتب و الصحفى المريكى "روهان بريستون" لحفل

, حيث أنه فى اليوم1994عمرو دياب الذى أقيم فى الوليات المتحدة عام   
, ذكرت الصحيفة1994 مايو 16الموافق 

35دخل الفنان الكثر شعبية فى العالم العربى, عمرو دياب و البالغ من العمر   
 عامْا (حينذاك) قاعدة فندق الشيراتون كالمقاتل خلل عطلة نهاية السبوع, و
 فى انتظاره المئات من النساء. و بالنسبة لداءه, فإنه يستدعى إلى الذهن
 فريق منودو, أما فى طريقة غناءه فيستدعى إلى الذهن جيمس براون. لقد

كشف دياب التنوع الموجود بالموسيقى العربية

المصدر

--

Daisann McLane

, و هى1994وجدت بالصدفة خبرْا عالميْا و شهادة دولية أخرى قبل العام   
 صادرة من الكاتبة الصحفية المريكية المخضرمة "ديسان ماكلين", و هى
 صاحبة كتاب "الفنادق الرخيصة" الذى أحدث ضجة فى الوليات المتحدة و

العالم

http://pqasb.pqarchiver.com/chicagotribune/access/24164585.html?dids=24164585:24164585&FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&type=current&date=May+16%2C+1994&author=Rohan+B+Preston.+Special+to+the+Tribune.&pub=Chicago+Tribune+(pre-1997+Fulltext)&desc=AMIR+DIAB+FUSES+WEST'S+INFLUENCE+INTO+ARAB+MU%20SIC&pqatl=google


 كما أنها كاتبة عمود يومي فى صحيفة نيويورك تايمز و صحيفة متخصصة فى
 الكتابة عن السفار و الرحلت فى مجلة ناشيونال جيوغرافيك, المجلة

المعرفية المريكية

  أكتوبر7 و تحديدْا فى 1990فما قالته المرأة فى حق عمرو دياب فى عام 
, نقْل عن صحيفة نيويورك تايمز, و على لسان الناقد و الصحفي "والتر1990  

2002 مارس عام 6غوودمان" الذى توفى فى 

 إن عمرو دياب يمتلك صوْا مغردْا شاهقْا حزينْا, يبدوْا غابرْا كأساتذة مصر
الكلسيكيون, و معاصرْا كالتهديج العصبي لديفيد بيرن

المصدر

http://www.nytimes.com/1990/10/07/arts/home-entertainment-recordings-recent-releases-recycled-bromides-for-endangered.html?pagewanted=all


 قالت ذلك فى معرض تناولها لول شريط كاسيت مصري ينطلق نحو الخارج
, و يضم باقة من مطربي مصر فى ذلك الوقت, يتصدرهم1990فى عام   

 عمرو دياب بأغنية "وايه يعنى" التى أطلق عليها أغنية الجيل. من الجدير
 بالذكر أن من قام بانتاج هذا الشريط هى شركة "أيلند ريكوردس" البريطانية

فى ذلك الوقت, و عنوانه

Yalla: Hitlist Egypt - Vinyl

 كما جاء هذا الوصف, أيضْا من منبع رحلت "ديسان ماكلين" إلى مناطق
مختلفة من العالم و منها مصر

David Byrne

 و لكن ما قالته الصحفية فى مجلة ناشيونال جيوغرافيك هو أمر مشرف و
 فى حاجة إلى مزيد من التحليل. إذْا من هو "ديفيد بيرن" الذى شبهته

المحللة المريكية بصوت "عمرو دياب" فى بداية التسعينات؟

 ديفيد بيرن هو نجم بريطانى حاصل على الجرامى و الوسكار و العديد من
 الجوائز العالمية رفيعة المستوى, و يمكن القول بأن تشبيه صوت "ماكلين"

 بصوت دياب, جاء قبل إعلن شركة مايكروسوفت إستخدام صوت "ديفيد

http://cgi.ebay.com/Y'alla-Hitlist-Egypt-by-various-new_W0QQitemZ300409091182QQcmdZViewItemQQimsxZ20100322?IMSfp=TL100322185014r18617
http://www.amazon.com/Yalla-Hitlist-Egypt-Various-Artists/dp/B000003QK6


 بيرن", و تحديدْا أغنية "ليك هيومانز دو" أو "مثلما يفعل البشر", كعينة
 موسيقية فى نظام ويندوز إكس بى للترويج لبرنامج "ويندوز ميديا بلير" و

, مما2. الجدير أن ذلك ل يتضمن نظام ويندوز إس بي 2001ذلك فى عام   
 يعنى أن صوت عمرو دياب عصري, به (تهديج عصبي, - و التهديج هنا

 المقصود منه هو تغيير طفيف متكرر و سريع فى نغمة الصوت, المقصود منه
 هو جعل الصوت أكثر عاطفيْا - مثلما قالت "ديسان ماكلين"), ولكنه فى

 نفس الوقت قابل للموائمة مع التكنولوجيا و الجيال الجديدة بل و تطلعات
 ,المستقبل

 و لستكشاف المزيد عن شخصية "ديفيد بيرن" نجد أنه قد ظهر بشخصيته
"الحقيقية فى إحدى حلقات المسلسل المريكي "عائلة سيمبسون

و ذلك فى حلقة

Dude, Where's My Ranch?

 و ذلك يعنى تحليليْا ايضْا أن صوت عمرو دياب قابل للستحسان لدى الطفال
مثل قبوله لدى الكبار تمامْا



 كل ذلك يعكس مدى أهمية هذا النجم العالمي الذى تم تشبيه صوته بعمرو
, من جانب أهم كاتبة رحلت فى1990دياب فى الصحافة المريكية عام   

العالم

 و الن, هل أصبحت صحافتنا المحلية أكثر وعيْا, أم أنها لزالت تتحدث عن
 الهرامات؟. فلعل الحديث عن عمرو دياب فى هذه اليام من جانب الصحافة
 و العلم العربي هو بمثابة فرصة أكثر من حديثها عن الفراعنة, فما حققه و

 يحققه عمرو دياب قد ل يأتى مثله فى الجيال القادمة, و يجعل العلم
 المحلي بطابع المر يتحسر على هذا الزمن بدافع ل يمكن أن يبرره أو يشفع

له ما شهده التاريخ من إنجازات

*****

Wall Street: Amr Diab is the most famous artist in the Arab World -- 
وول ســتريـت جورنال: عمرو دياب هو الفنان الكثر شعبية فى العالم العربى

بسم ا الرحمن الرحيم

--
Posted in September 1st, 2009

The number one international financial newspaper, Wall Street 
Journal, posted that News Corporation, one of the biggest trading 
groups in the world, is currently negotiating with prince Al Waleed 

Bin Talal, Rotana's CEO, to buy some shares in the company 
mentioning that Amr Diab, Rotana's megastar, is the most popular 

and famous artist in the Arab World.

--

2009 سبتمبر 1بتاريخ 

 الصحيفة المالية الدولية الولى وول سترييت جورنال فى خبر مفاده أن نيوز
 كوربوريشن إحدى أكبر المجموعات التجارية فى العالم فى محادثات مع
 المير الوليد من أجل شراء أسهم فى شركة روتانا, معلقْة على أن عمرو

دياب نجم الشركة هو الفنان الكثر شعبية فى العالم العربى

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original 
image is sized 823x18 and weights 31KB.

here :المصدر - Source

******

http://online.wsj.com/article/BT-CO-20090901-710384.html


مؤسسة كونت برشلونة: عمرو دياب هو نجم العرب

بسم ا الرحمن الرحيم

--

 صرح مصدر مسؤول فى مؤسسة "دون خوان دى بوربون" -- كونت
 برشلونة, المؤسسة الثقافية الولى لمدينة ِشُقوبية السبانية بأن عمرو

 دياب هو نجم العرب و الموسيقى العربية, و ذلك جاء إثر ندوة عقدت تحدثت -
 ضمن فعالياتها - عن تعاون كْل من كورو و كارلوس بينانا مع عمرو دياب نجم

موسيقى البوب العربية كما ذكر البيان

المصدر -- بيان المعهد

http://www.fundaciondonjuandeborbon....ca%20sacra.doc

موقع المؤسسة

http://www.fundaciondonjuandeborbon.org/ventanas/musicasacra2009/textos%20musica%20sacra.doc


http://www.fundaciondonjuandeborbon.org/

*****

نيويورك تايمز: نور العين قديمة و لكن ضاربة

بسم ا الرحمن الرحيم

--

مبنى الجريدة

 قالت صحيفة "نيويورك تايمز" المريكية أن أغنية نور العين هى أغنية قديمة
 و لكن ما زالت ضاربة, جاء ذلك تعبيرْا عن موقف تعرض له الكاتب الصحفى

المريكي "سيث شيروود" فى قلب العاصمة الفرنسية, باريس

http://www.fundaciondonjuandeborbon.org/


Seth Sherwood

المصدر

نيويورك تايمز

http://travel.nytimes.com/2005/12/18...r=1&ei=5070&en

و موقع سيث

sethsherwood.com/articles/paris4.pdf

*****

كلية بريدجووتر ستيت: نور العين ظاهرة دولية

بسم ا الرحمن الرحيم

http://travel.nytimes.com/2005/12/18/travel/18paris.html?pagewanted=2&_r=1&ei=5070&en


--

 أشارة كلية بريدجووتر ستيت, ماساتشوستس بالوليات المتحدة المريكية -
 في إحدى مناهجها الدراسية - أن أغنية نور العين هى ظاهرة حدثت فى

الشرق الوسط و معروفة على الصعيد الدولى بإسم "حبيبي"ء

ملحوظة عن من قالت هذا فى الجامعة المريكية

Meghan Simpson

 هي الدكتورة ميغان سمبسون المتخصصة فى دراسات الجناس المقارنة
 بجامعة أوروبا الوسطي بـبودابست, وبالضافة إلى التدريس في قسم
 الدراسات الجنسانية في الجامعة المركزية الوروبية, كما أنها تعمل فى
 مركز الجامعة للدراسات السياسية و و معهد مبادرة الحكومة المحلية
 للمجتمع المفتوح ،أيضا في بودابست. كما تشمل اهتماماتها البحثية

 الرئيسية تنظيم المرأة و تفاعل الجناس ، والطبقات ، والعرقيات ، والعلقات
بين الجنسين في آسيا الوسطى المعاصرة

المصدر

http://www.bridgew.edu/soas/jiws/Nov09/Meghan.pdf

*****

عاجل: التحاد الوروبي يختار عمرو دياب ممثْل عن العرب

http://www.bridgew.edu/soas/jiws/Nov09/Meghan.pdf


بسم ا الرحمن الرحيم

--

 إختار إتحاد الذاعة الوروبية (أكبر هيئة إذاعة وطنية فى العالم), و قوائم
 المبيعات العالمية الوروبية, ألبوم "وياه" للنجم عمرو دياب كأفضل ألبوم

  ألبوم لنجوم850, ضمن 248مبيعْا و انتشارْا (فى القارة الوروبية) بترتيب 
, الكثر من ذلك أن اتحاد الذاعات الوروبية لم يقرر2009عالميين, و ذلك لعام   

 إضافة أى مطرب عربى سوى عمرو دياب. الجدير بالذكر أن عمرو دياب يمتلك
, و حتى1999رصيدْا عالميْا و مبيعاته دائمْا فى (القوائم الوروبية) منذ عام   

اليوم

2009صورة من القائمة العالمية الوروبية - ألبوم وياه - 



المصدر



http://www.giftmusic.de/wmce/downloa..._ful_-list.pdf

--

1999 عمرو دياب يتصدر قوائم المبيعات الوروبية منذ عام المزيد

1999عام 

www.giftmusic.de/wmce/1999/500599/index.html

2001عام 

www.giftmusic.de/wmce/2001/800end/index.html 

2003عام 

www.giftmusic.de/wmce/2003/800899/index.html

2004عام 

www.giftmusic.de/wmce/2004/700799/index.html 

www.giftmusic.de/wmce/2004/400499/index.html 

--

موقع إتحاد الذاعة الوروبية

http://www.ebu.ch/

موقع القوائم العالمية الوروبية

http://www.wmce.de/

*****

وزارة التعليم اليونانية تستعين بعمرو دياب عربيْا فقط

بسم ا الرحمن الرحيم

--

http://www.wmce.de/
http://www.ebu.ch/
http://www.giftmusic.de/wmce/2004/400499/index.html
http://www.giftmusic.de/wmce/2004/700799/index.html
http://www.giftmusic.de/wmce/2003/800899/index.html
http://www.giftmusic.de/wmce/2001/800end/index.html
http://www.giftmusic.de/wmce/1999/500599/index.html
http://www.giftmusic.de/wmce/downloads/2009_ful_-list.pdf


 فى تطور مدهش للعلقة الحميمية و التقدير و الحساس المتبادل بين عمرو
 دياب من جهة و العالم الغربى من جهة ُأخرى, أعلنت وزارة التعليم اليونانية
 الستعانة ببعض الغانى لمطربين عالمين لمساعدة الطلبة فى إبداعاتهم
 دون غيرها من الغانى, و تحديدْا لطلبة معهد سالونيك التقني العالي. و

 للعلم, فإن سالونيك هى عاصمة مقدونيا الوسطى, و للعلم أيضْا أن عمرو
 دياب هو الوحيد الذى سمحت له الجهة الحكومية العليا بإدخال صوته ضمن
 النطاق الكاديمى دون غيره من المطربين العرب أو الموجودين فى الشرق
 الوسط, و من الغانى التى وضعتها الوزارة, أكثر واحد بيحبك, و أغنية بها

 مزيج من أغانى عمرو التى تبعث الحساس بالرقص الشرقى, و أغنية قلبى
 متعلق بيكى, و أغنية تملى معاك. و استعانت الوزارة بمجموعة من الساتذة

 المتخصصين فى مجال علم النفس التربوى لنتقاء أرقى الغانى و
 الموسيقى العالمية, كعالمة النفس ساري ماريا, و عالمة النفس

سكانداميس باناجوتا

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original 
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المصدر: معهد سالونيك التقنى العالى

http://aetos.it.teithe.gr/~ifount/List.doc

السيرة الذاتية لعالمتى النفس اليونانيتين اللتين اختارتا عمرو دياب

http://aetos.it.teithe.gr/~ifount/CV1.doc

http://aetos.it.teithe.gr/~ifount/CV2.doc

*****

Exclusive: Scientists network defends Amr Diab -- خاص: شبكة علماء 
 متخصصين يدافعون عن عمرو دياب

http://aetos.it.teithe.gr/~ifount/CV2.doc
http://aetos.it.teithe.gr/~ifount/CV1.doc
http://aetos.it.teithe.gr/~ifount/List.doc


بسم ا الرحمن الرحيم

--

لول مرة, يقف علماء أمريكيون موقف الدفاع عن عمرو دياب

 القصة: هناك شبكة للعلماء المتخصصين اسمها "دراسات الكرامة النسانية
 والذل", تتبنى أجندة سياسية واضحة مفادها أن علج النزاع السياسي من

 خلل إذلل الشعوب كما حصل في العراق له آثاره السلبية الحادة على
 المدى القصير والطويل، كما تبحث هذه الدراسات عن حلول نفسية

 واجتماعية لهذه المشكلت. مؤسسة هذه المجموعة هي د. إيفلين ليندر،
 وهي طبيبة وعالمة نفس، وتعمل مع علماء في مختلف الجامعات المريكية

والوروبية

 و فى قسم الخبار, و فى تحول للمسار الفنى, قام المؤرخ المريكى ديفيد
 بلنكس, مدير المناهج الدراسية الساسية فى الجامعة المريكية بالقاهرة,

 و الباحثة الدكتورة نادية واصف مالكة مكتبة الديوان, فى مقال مشترك,
 بانتقاد ما آلت إليه صناعة الموسيقى و السينما بالعالم العربى, حيث

 أصبحت صناعة الفيديو كليب صناعية, تجارية, تعتمد على النزعة الستهلكية
باستثناء عمرو دياب



و تطرقا فى الحديث عن عمرو دياب قائلين

 إن عمرو دياب هو الفضل حاْل عن بقية الوسط الفنى, فلقد قام بتحسين
 نوع الفيديو كليب. تذكر أول مرة شاهدت فيها فيديو "حبيبى يا نور العين"

 لعمرو دياب ؟ الذى تم تصويره فى الجونه, بمصر, حيث فاق الهتمام باللوان
و الزياء و الرقص و التصوير و التصميم. لقد كان ثورة

 البعض يقول أن هذه الثورة تأتي من مكان آخر، و أنها تقليد محزن للغرب.
ولكن بصراحة، من الذى يهتم ؟

على محمل الجد, فلتتخلوا عن هذا التفكير. لقد قام عمرو دياب بالثورة

 هل تعتقدون للحظة واحدة أن الخدم الوروبى فى القرن السابع عشر كانوا
يجلسون قلقين إذا كان شرب القهوة هو شىء شرقى للغاية ؟

من الطبيعى أنهم فعلوا ذلك

 ولكن ماذا في ذلك ؟ أنظر من فاز على المدى الطويل, و ل تقلق, فالحضارة
شىء متبادل

--

كما تم نشر المقالة فى صحيفة كريسشن ساينس مونيتور المريكية

http://www.humiliationstudies.org/ne...s/2006_01.html :المصدر

*****

ًا الذاعات  عمرو دياب فى مجلة سى إم جى العالمية للموسيقى ُمكتسح
المريكية

http://www.humiliationstudies.org/news-old/archives/2006_01.html


بسم ا الرحمن الرحيم

--

 فى عدد نادر من مجلة سى إم جى "نيو ميوزك ريبورت" المريكية
 المتخصصة فى الموسيقى, و التى تتركز مهمتها فى إحصاء أجود أنواع
 الموسيقى فى العالم و تقديمها إلى جميع الذاعات و شركات النتاج

 المريكية, يتصدر عمرو دياب المجموعة بل يتفوق باعتباره النجم العربى
 الوحيد الذى اختارته المجلة المريكية و هو مذكور مرتين فى الصفحة رقم

, ُأقدمه لكم اليوم2003 مارس 31 بجانب السهم الحمر, و ذلك فى عدد 61  
 دليْل من ضمن الدلئل المهولة على عالمية هذا الرجل, و أين هو الن من

خارطة الغناء العالمي

غلف العدد

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original 
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http://img32.imageshack.us/img32/4907/20033392.jpg حجم أكبر

, و التى ٌذكر فيها مرتين, و وضعت بجانبه61الصفحة التى بها عمرو دياب, صــ   
سهم ُأحمر ليسهل البحث عنه

http://img32.imageshack.us/img32/4907/20033392.jpg
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 الجدير بالذكر أن من ضمن الذاعات المريكية التى ُتذاع بها أغانى عمرو دياب
و المذكورة فى المجلة هى

WHFR

و التى تشمل ولية ميشيغان

 و

WEFT

و التى تستهدف ولية إلينوي

*****

رسميْا: لبنان تضم عمرو دياب فى مناهجها التعليمية

بسم ا الرحمن الرحيم

--

 فى خطوة تعد هى الولى من نوعها فى العالم العربى, ل تحدث إل كل نصف
 قرن, قررت كل من وزارة التعليم اللبنانية ممثلة فى كافة هيئاتها, و وزارة

ًا فى كافة هيئاتها, و بعد استشارة و دعم  السياحة اللبنانية ممثلًة أيض
 المعهد البريطانى الدولي, غاليري إسباس أس دي ببيروت, المركز الثقافى
 الفرنسى ببيروت, مؤسسة فورد المريكية, و بعض المؤسسات التعليمية

 المانحة اللبنانية الصل, تدريس عمرو دياب فى كافة الجامعات اللبنانية فى
 منهج قوامه ثلثة عشر صفحة. المر لم ينتهى فقط عند هذا الحد, بل قامت
 الجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية بإصدار الكتاب و بيان كافة المنظمات و

    - ندوة  2  الواجبات المنزلية المؤسسات الدولية الداعمة له. الكتاب بعنوان 
, و يحمل رقم2005, صادر باللغة النجليزية عام حول الممارسات الثقافية  

اليداع

9953-0-0542-7



 قامت بتجميعه الستاذه كريستين طعمه الناشطه الثقافية و الناقدة الفنية,
ّية ّية للفنون التشكيل ّية اللبنان مدير و مؤسس الجمع

كتب جزء عمرو دياب الكاتب والمحلل السياسي اللبناني حازم صاغية

 و فى الكتاب محاولة أكاديمية بحته لتحليل شخصية عمرو دياب باعتباره -
ًا ما يجود  كما ذكر الكتاب - أنه هو و الفنان الراحل عبد الحليم حافظ نادر

 الزمان بشخصيات موسيقية مثلهما, كما أنهما - كما يقول الكتاب - شخصيتان
 يعرفهما الغرب معرفة متمعنة, حتى أن العالم الغربى فى دراسته للشرق
 الوسط يرى أن الفترة بين عبد الحليم حافظ و عمرو دياب أى بعد وفات عبد
 الحليم و مجىء دياب, لم تكن بها حالة من استقرار النوع النثوى و الذكرى,
ًا و يبعث  فى مقصد أن الرجال و النساء لم يكن لديهما قائد يوجههما عاطفي

 آمالهم و أرواحهم على الستقرار بأغانيه, و هذا لم يحدث فى فترة "الفراغ",
إل فى عصريهما

 و بعد الكتابة عن عبد الحليم حافظ, تطرق الكتاب إلى السهاب فى تحليل
ًل, إن عمرو يمتلك من الجرأة و التحدى ما جعل جيل ما ًا, قائ  عمرو دياب نفسي
 قبله ينقرض تأثيره, فعمرو هو باعث المل العاطفى و التعبير الجديد للحياة.

ًل فى ًا ماث ٌيحسب فى التاريخ, و هو أن هناك تشابه ًا  ًا هام  يقول الكاتب تصريح
 اتجاه نجمين فى العالم ل ثالث لهما, و هما عمرو دياب الذى يأخذ قالب

 التغريب, و مادونا التى تتجه نحو قالب التعريب. و يقول الكاتب اللبناني, لقد
 سمعت موسيقى عمرو دياب بنفسى تدوى فى أفخم المحلت الفاخرة
 بمطار هيثرو الدولي بلندن و هو ما لم تحلم به - حسب قول الكاتبه - أم

كلثوم نفسها فى فترة ما قبل العولمة التى بدأت فى التسعينيات



 فى الحقيقة من كثرة ما ُكتب عن عمرو دياب لم يسعنى الوقت لقراءة الجزء
 بأكملة من الكتاب, إل أننى من خلل قراءة عاجلة أضمن أنه خليط من

التحليل و النقد و المقارنة لشخصية عرفها التاريخ هى شخصية عمرو دياب

و هذه بعض صفحات الكتاب التى تتحدث عن عمرو دياب

 الصفحة الولى هى الغلف, و الثانية هى المنظمات الدولية التى ساعدت
 على ظهوره إلى النور, و الثالثة المحتويات (لحظ وجود اسم دياب ضمن

ًا), ثم الصفحات التى بها عمرو دياب المحتويات أيض
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المصدر

ّية ّية للفنون التشكيل ّية اللبنان الجمع

http://www.ashkalalwan.org/files/Hom...cation_eng.pdf

http://www.ashkalalwan.org/files/HomeWorks2_publication_eng.pdf


*****

الصحافة الندونيسية تبرز عمرو دياب كأنجح مطرب عربى على مر التاريخ

بسم ا الرحمن الرحيم

--

ًا لهتمامات الصحافة العالمية بشخصية و أخبار  فى ظاهرة صحية و استتباع
 الفنان العربى العالمى عمرو دياب, برز مقاْل فى صحيفة "هاريان اناليزا"
 الندونيسية اليومية عن عمرو دياب بعنوان "عمرو دياب أنجح مطرب فى
 الشرق الوسط". الجدير بالذكر أن هذه الصحيفة تعتبر أهم صحيفة فى

 مدينة "ميدان" عاصمة محافظة شمال سومطرة و مركز التجارة الندونيسية,
 كما أنها تعتبر البوابة الدولية لغرب اندونيسيا

و فيما يلى موجز لهم ما جاء فى الصحيفة الندونيسية, تقول الصحيفة

عمرو دياب / أنجح مطرب فى الشرق الوسط

 إن جماهير مدينة "ميدان" الندونيسية تعشق موسيقى عمرو دياب, و التى
ًا ما تصل إلى قمة القوائم الموسيقية فى العديد من الذاعات, و نحتفل  دائم
 اليوم بالغانى التى أعادت شركة إيمى العالمية توزيعها من جديد للمطرب
 المصرى النجح فى التاريخ, عمرو دياب, تحت عنوان "أفضل ما غنى عمرو

  أغنية فى مسيرة14دياب على الطلق". ثم تكلمت الصحيفة عن أنجح 
 عمرو دياب من وجهة نظر شركة إيمى و التى يتضمنها اللبوم, ثم تحدثت
 الصحيفة الندونيسية عن بدايات عمرو دياب الولى منذ الصغر و كيف بدأ
 الغناء, ثم تحدثت عن أولى ألبوماته التى جعلته أنجح سوبر ستار عربى. و
ًا لكتاب "الموسيقى  تستطرد الصحيفة مشددًة على حقائق منها, أنه طبق
 العالمية" الصادر باللغة النجليزية فإن عمرو دياب هو المطرب و الملحن

 الرسمى للشرق الوسط. و تستمر الصحيفة فى وصفها قائلًة إن عمرو دياب
 هو الكثر شعبية فى منطقة الشرق الوسط, كما أن العمر الذى قضاه فى
 الفن صنفه الفنان العلى مبيعْا على مر العصور, و فى نهاية المقال الذى
 ُكتب بالطبع باللغة الندونيسية, أفردت الصحيفة إحالت ُتعنى بها أن بعض
 من هذه المصادر و المعلومات التى نشرتها استعانت ببعضها من شركة

إيمى العالمية للموسيقى
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المصدر - صحيفة "هاريان اناليزا" الندونيسية اليومية

http://www.analisadaily.com/index.ph...tis&Itemid=204

*****

عاجل: عمرو دياب يدخل موسوعة غينيس للرقام القياسية

بسم ا الرحمن الرحيم

--

 تسببت كوريا الجنوبية فى دخول عشرين أغنية على مستوى العالم
 موسوعة غينيس للرقام القياسية. ففى كوريا هناك فرقة تسمى فرقة

 "المعونة العالمية", و هى الفرقة الموسيقية الولى الوطنية الرسمية فى
 كوريا الجنوبية. طلبت كوريا رسميا من موسوعة غينيس للرقام القياسية
 بالتواجد معهم لتسجيل تحدى عالمي قالت عنه أنه "تحدى تاريخي", حيث

  ُأغنية عالمية فى الحتفال بلغات مختلفة و20ستقوم الفرقة الوطنية بغناء 
ٌلغنيات مختلفة اللهجات و  بطريقة صحيحة, و بالفعل قامت الفرقة بغناء ا
 الشكال الموسيقية, و دخلت موسوعة جينيس لتدخل معها ُأغنية "نور

ًا باسم "حبيبي" موسوعة غينيس للرقام القياسية  العين" المعروفة عالمي
 فى الترتيب الثانى عشر, حيث اختارتها الفرقة لتتحدى الغناء بها فى

 الموسوعة العالمية. الجدير بالذكر أنه طبقْا لرئيس مجلس الرقام القياسية
 الكورية, أن كوريا لم تدخل على مدار تاريخها موسوعة غينيس سوى مرة

 واحدة, فكانت هذه هى المرة الثانية التى تدخل فيها كوريا الموسوعة
 العالمية, و لتدخل معها أغنية النجم العربى "اليقونة" عمرو دياب. و كان هذا

العالمالحتفال بدخول كوريا موسوعة غينيس للرقام القياسية تحت عنوان   
فى عشرين دولة و عشرين ُلغة

http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54189:amr-diab-penyanyi-paling-sukses-di-timur-tengah&catid=98:selebritis&Itemid=204


 و هذه صورة للغانى العشرين التى دخلت موسوعة غينيس للرقام
القياسية, و لحظو ترتيب عمرو دياب
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الفرقة و هى تقوم بالغناء



صورة ُأخرى للفرقة

مصدر الخبر - ياهو نيوز كوريا

http://kr.news.yahoo.com/sports/golf...01410553262914

موقع الفرقة الكورية

http://cafe.naver.com/worldaid

ملحوظة: موقع نافر هو بوابة البحث الولى فى كوريا الجنوبية

 كما تم تسجيل الحدث على الموقع الُمخصص للرقام القياسية العالمية
 التى حققتها كوريا, و هو موقع حكومى محجوب عن العالم إل فى كوريا فقط,

و هى سياسة تتبعها كوريا الجنوبية

www.korearecords.co.kr

http://www.korearecords.co.kr/
http://cafe.naver.com/worldaid
http://kr.news.yahoo.com/sports/golf/view?aid=2009101410553262914


*****

ًا: شهادة دخول عمرو دياب موسوعة غينيس للرقام القياسية حصري
بسم ا الرحمن الرحيم

--

 ُأقدم لكم الشهادة الرسمية المعنمدة من حكومة كوريا الجنوبية و مجلس
 الرقام القياسية الكورية لتشهد على دخول أغنية "نور العين" و المشهورة

ًا بـ "حبيبي" موسوعة غينيس للرقام القياسية, بل و أفردها على  عالمي
ًا أخبار ياهو نيوز كوريا,  صفحته موقع المال و القتصاد الول فى كوريا, و أيض

و العديد من المواقع الكورية

ًا بإسم"حبيبي" فى الشهادة الدولية لحظ أغنية نور العين, المعروفة عالمي
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الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=WuGWIUJ6css

--

ًا و الن مع صورة الفرقة و معها الشهادة المعترف بها عالمي

الفرقة تقوم بآداء الغنية

http://www.youtube.com/watch?v=WuGWIUJ6css


--

 و فى النهاية ل ُأخفى على أحد أن رئيس مجلس الرقام القياسية الكورية قد
 وصف آداء الغانى جميعها "بالمذهل", بالضافة إلى اختيار مصر مهد حضارة

ًل عن  العالم, كما يقول المسؤول الكوري, و بالتالي اختيار عمرو دياب ممث
هذه الحضارة

 مبروك لـ"عمرو دياب" الفنان الذي لن يتكرر و مبروك لمصر و مبروك لنتصار
اللغة و الموسيقى العربية

--

الن مع المصادر

موقع المال و القتصاد الول فى كوريا الجنوبية

http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2009101509412018349

http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2009101509412018349


موقع أخبار ياهو الكورية

http://kr.news.yahoo.com/sports/socc...01509424462114

موقع آخر

http://www.newsculture.tv/sub_read.h...BA%C6%BC%B9%FA

*****

جامعة هارفارد: عمرو دياب هو رمز مصر

بسم ا الرحمن الرحي

--

 جامعة هارفارد هي أقدم وأعرق الجامعات المريكية على الطلق وأحد أقدم
 جامعات العالم والجامعة الولى في الترتيب العالمي للجامعات وهي أكثر

 جامعة في العالم من حيث عدد الخريجين والباحثين الذين حصلوا على جوائز
 نوبل وغيرها من الجوائز والوسمة العلمية الشهر عالميا، وهي أكبر جامعة
 في العالم من حيث مبلغ الوقف والمساحة والتجهيزات. كما تعد الجامعة أحد
 أصعب جامعات العالم في قبول الطلبة، حيث أن ترتيبها الخامس عالميا من

حيث صعوبة القبول

ما علقتها بـ عمرو دياب؟

,2011فى ندوة داخل أروقة الجامعة عن مصر هذا العام و تستمر حتى عام   
 تتحدث عن مصر الثقافة و الدب و السياسة و الفن, و فى الصفحة السادسة

 و العشرون, تحدثت الجامعة بأن عمرو دياب هو رمز لهذا الوطن. جاء ذلك
 عقب صياغة أعمدة من أهم المدلولت اللفظية و أشهر الرموز فى مصر
 ليقف مطربنا الجميل وحيدْا كفنان فى قلب تصنيف ل يأتى إلى من أهم

http://www.newsculture.tv/sub_read.html?uid=13835&section=sc1&section2=%C6%E4%BD%BA%C6%BC%B9%FA
http://kr.news.yahoo.com/sports/soccer/view?aid=2009101509424462114


 جامعة فى العالم على الطلق و فى هذا التوقيت بالذات, فما مدلول هذا
سوى أن عمرو دياب أصبح جزء ل يتجزء من مصر عالميْا و بحق

ًا يتم26الدليل - الصفحة    من الندوة التى تقام بالجامعة و ما يكتب بها أيض
دراسته فى مواد التمهيدى قبل الماجيستير
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الندوة كاملًة على موقع جامعة هارفارد
مركز دراسات الشرق الوسط

http://isites.harvard.edu/fs/docs/ic...0%20packet.pdf

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic717598.files/EF%202010%20First%20Class%206%20March%202010%20packet.pdf


*****

ُمنتج بريطاني: عمرو دياب هو النجم العربي الرقم واحد فى المبيعات

بسم ا الرحمن الرحيم

--

 شهادة ل تأتى إلى من كبار الموسيقيين فى العالم, الواحدة تلو الخرى,
ٌأقدم إليكم أحد تلك الشهادات و هى من المنتج البريطاني الشهير, أحد  اليوم 
 أقطاب صناعة النتاج العلمي فى بريطانيا, مارك لويس, المشهور بـ "كيل
 لوب", الرئيس التنفيذي لشركة بلوتونيوم روك الترفيهية و مقرها لندن, و
 صاحب سلسلة شركات النتاج الموسيقية و العلمية. الجدير بالذكر أن
 لويس يشارك فى تسجيل أغانى لعمرو دياب, فهو ل يقوم بتسجيل أى

 أغاني إل للمطربين الذين يحققون المليين فى مبيعات ألبوماتهم. الجديد أن
 سيرة عمرو دياب - هذه المرة جائت فى الندوة الدراسية الستراتيجية

 الوزارية السابعة لتحاد اتصالت منطقة الكاريبـي, و هى ندوة يحضرها كبار
ًا فى  الشخصيات و الوزراء و رؤساء دول فى العاصمة واشنطن و تحديد

افتتاحية تقديم السيرة الذاتية للٌمنتج البريطاني
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المصدر

إتحاد اتصالت منطقة الكاريبي

http://ctu.int/downloads?section=fil...169fb974b4a9bb

معلومات إضافية عن مارك لويس

http://uk.linkedin.com/pub/mark-lewis/4/60b/9a9

****

*

ًا: "وياه" باع اثنان مليون نسخة فى  ملدا فرونتا» التشيكية الوسع انتشار
 «أول أسبوع من طرحه

http://uk.linkedin.com/pub/mark-lewis/4/60b/9a9
http://ctu.int/downloads?section=files&task=download&cid=124_00901031a678efee12169fb974b4a9bb


بسم ا الرحمن الرحيم

--

ًا فى جمهورية التشيك. و  صحيفة "ملدا فرونتا" هي الصحيفة الوسع انتشار
ًا عن ألبوم  فى الصفحة الحادية عشر, خصصت الصحيفة الوروبية عمود

"وياه" و تحدثت فيه قائلًة

 في الوقت الذي تمر فيه مبيعات الموسيقى الوروبية بوقٍت عصيب, يحقق
 عمرو دياب "مصر" مبيعات تخططت اثنين مليون نسخة فى أول ُأسبوع فقط

 من صدور ألبوم "وياه". إن هذا ل يعني فقط نجاح أغاني عمرو دياب فقط
 على مدى ثلثة عقود, و ل يعني فقط ُسمعة عمرو دياب كونه النجم العربي
ًا على نضج ألبومات عمرو دياب ًا فى العالم, و لكن هذا ينطوي أيض  الكثر مبيع
 التى تخطت المعيار الوروبي. ثم أخذ الصحفي التشيكي يستطرد فى وصف

مدى جمال ألبوم وياه

و هذه نسخة من صفحة الجريدة
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النسخة كاملة من الجريدة التشيكية على الموقع الرسمي لها

http://file.mf.cz/246/1-24-E15-2808.pdf

*****

تدريس عمرو دياب فى علوم اللغة

بسم ا الرحمن الرحيم

--
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 فى ظاهرة ل يسع أي مشكك أو أي ُمبالغ فى وصفها بأنها لم تحدث لي
ًا أن عمرو دياب أصبح مادة يتم تدريسها  مطرب فى العالم. نحن نعرف جميع
 في جامعات العالم--راجع الموسوعة العالمية لعمرو دياب. و لكن أن يتم

 تدريس عمرو دياب داخل علم اللغة أو الـ "لينجويستكس" هو أمر فاق الغرابة
 و التصور. فهذه المادة ليست مادة موسيقية أو سياسية--على أساس أن
 المخابرات المريكية قد استعانت من قبل بموسيقى عمرو دياب للتأثير فى
 الشكل الذاعي لسياستها فى الشرق الوسط. الخبر الهام اليوم هو أن
ًا ُيسمى "المؤتمر الدولي لموارد اللغة والتقييم" و هو ًا عالمي  هناك مؤتمر

 مؤتمر يقام كل سنتين وينظم بواسطة اتحاد موارد اللغة الوروبية بدعم من
 المؤسسات والمنظمات المشاركة في معالجة اللغة الطبيعية, و في بلدة
ًا ما بين  فاليتا عاصمة مالطا, انعقدت النسخة السابعة من المؤتمر, و تحديد

, حيث قام خمسة أساتذة بمركز انظمة2010 مايو من العام الجاري 17-23  
 التعلم الحسابية فى جامعة كولومبيا بوضع اسم عمرو دياب فى دراسة علم

 اللغة و علم الدللت اللفظية و علم التشكل على حٍد سواء, و قد اختار
ًل عن شرح "الكيان المسمى  الساتذة - أثناء المؤتمر - إسم عمرو دياب, ممث
 العربي", و من ثم اختاروا إسم جيمي كارتر - رئيس الوليات المتحدة التاسع

ًل عن شرح "الكيان المسمى الجنبي"--و هي اصطلحات  والثلثون - ممث
 معروفة فى علم اللغة. كل ما ُيقال هنا فى الصدد, أن عمرو دياب أصبح باقة
 العرب, و ل ينظر الغرب إلى النسان الناجح فحسب, بل ينظروا إلى النسان

ًا ًا و جماهيريًة و قيمًة و رمز  الذى يتخطى مجتمعه بمئات السنوات نجاح
ًا. لذلك لو تشكلت الحسابات عن وجه واقعي لُوضع عمرو ًا و مستمر  متفرد

ًا  دياب على قمة العرش الغنائي فى العالم بل جدال. فعمرو دياب أصبح هدف
للنجاح

70الصفحة رقم 
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المصدر



 المؤتمر الدولي لموارد اللغة والتقييم

http://www.lrec-conf.org/proceedings...rkshops/W1.pdf

http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/workshops/W1.pdf

